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Abstract

Detta examensarbete är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag. Studien behandlar  tre studenters
språkinlärning under ett utbytesår i Frankrike. De tre studenterna kommer ursprungligen från Sverige, USA
och Tyskland, och franska är således ett främmande språk för alla tre.

Uppsatsens syfte är främst att genom observationer och intervjuer kartlägga studenternas inlärningsstrategier,
det vill säga hur de går tillväga för att lära sig franska. Jag intervjuade studenterna tre gånger under deras
vistelse i Frankrike. Dessutom undersöktes studenternas inlärningsstrategier med hjälp av ett frågeformulär,
utarbetat av R. Oxford. (1989:290). Studien är även inriktad på om studenternas inlärningsstrategier förändras
eller utvecklas under deras utbytesår i Frankrike. En inblick ges även i inlärarnas upplevelser av den egna
språkinlärningen och deras resonemang kring den franska undervisningen.

Studiens resultat visar att alla tre inlärare vid språkinlärning använder sig av inlärningsstrategier i stor
utsträckning. Vidare använde de olika strategier både i och utanför klassrummet. En slutsats man kan dra är att
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stark användning av de metakognitiva och de kompenserande strategierna. Studenternas användning av
inlärningsstrategier har under detta läsår inte påvisat några större förändringar. I intervjuerna framgår det att
studenterna anser att det tar lång tid att utveckla sin egen inlärningsmetod. Det framgår även att alla tre
studenter har olika behov när det gäller deras inlärningsprocesser och lärarens undervisning.
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Inledning

Att kunna kommunicera är något som man redan som nyfödd börjar att utveckla. Vi

använder oss av ljud men även till stor del av gester och kroppsspråk för att få fram våra

budskap och känslor. Eftersom ett av våra viktigaste behov är att få kommunicera blir

utvecklingen av ett språk en mycket viktig del i ett barns utveckling de första åren. Vårt

modersmål utvecklas således pga av kommunikativa orsaker och när vi senare i livet lär

oss andra språk är oftast den grundläggande orsaken den kommunikativa biten. Många

anser att dagens samhälle som går mot ett alltmer globaliserad värld kräver en större

kompetens vad gäller våra språkkunskaper. Att behärska flera språk blir givetvis en

oumbärlig tillgång då arbetsmarknaden allt oftare sträcker sig längre än landets gränser.

Vi behöver även en stor språkkunskap i och med att det nya informationssamhället inte

alltid är anpassat till det svenska språket tex internet.

Med tanke på dessa nya kommunikationssituationer får skolans

främmandespråksundervisning en alltmer viktig funktion i det svenska samhället. Men

trots detta stora behov av språkundervisning finns det ej någon omfattande forskning i

Sverige kring hur man egentligen lär sig ett språk. Fokuseringen läggs ofta på själva

språkundervisningen och dess metoder. Att lärare tillämpar olika undervisningsmetoder

är inte konstigt eftersom undervisningsstilar oftast hänger ihop med lärararnas

personligheter. Mycket tyder på att lärarna i stor utsträckning arbetar oberoende av

metoder, utifrån ett eget förhållningssätt, utifrån sin egen språk- och inlärningssyn.

Men det som händer innanför klassrummets väggar beror självklart även på eleverna

dvs det är ständigt en interaktion mellan läraren och eleverna som är avgörande för hur

utfallet på undervisningen blir. Därför anser många att en av lärarens svåraste uppgifter

är att kunna tillmötesgå varje elevs behov då inlärningsprocessen är något individuellt.

Att som språklärare kunna tolka olika individers inlärningsstrategier är därför något som

blir allt viktigare då LPO-94 lägger stor tyngdvikt på en individualiserad undervisning.

Att språkinlärning inte endast är något som går att stycka upp i olika områden såsom

grammatik, talspråk, skriftspråk etc beror på att språk är något som är väldigt knutet till

en kultur. Därför är det många gånger svårt att lära sig ett språk endast genom att läsa

det i skolan, man behöver även andra influenser för att kunna uppnå en mer heltäckande

språkinlärning. Många studenter löser detta genom att åka utomlands och studera eller
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arbeta då många känner att det är det enda sättet att lära sig språket ordentligt. Jag själv

är en dessa som tror att spendera en tid i målspråkets landet gör att man får en enorm

skjuts framåt vad gäller språkinlärningen. Därför bestämde jag och min man oss för att

bosätta oss i Frankrike under ett år. Jag kom under denna tid kommit i kontakt med

många utbytesstudenter som alla var i samma situation, nämligen att vara i ett

främmande land där målet var att klara sina studier, men främst att lära sig språket. Jag

hade möjligheten att följa utbytesstudenternas språkinlärning på nära håll och detta

väckte ett intresse att inrikta mig på några av dessa studenter för att närmare se hur

deras språkinlärning gick till. Jag har studerat fyra utbytesstudenters inlärningsstrategier

och även observerat hur deras språkinlärning utvecklade sig under deras studieår i

Frankrike. Vidare har givetvis deras idéer och åsikter kring språkundervisning varit

intressant att ta del av då jag kan använda mig av detta i min framtida undervisning.

1. Teoretisk bakgrund

1.1 Att lära sig språk – modersmål och främmande språk

De flesta barn som lever i en språklig miljö lär sig under sina första år sitt första språk

dvs sitt modersmål. Vad det innebär att behärska ett modersmål är mer komplicerat än

man kan tro. Inom olika forskningsområden använder man olika definitioner för ordet

modersmål. Enligt Tove Skutnabb-Kangas (1986:29ff) kan man förklara ordet

modersmål med hjälp av fem definitioner. Modersmål är enligt ursprungsdefinitionen

det språk vi lär oss först, enligt kompetensdefitionen det språk vi anser kunna bäst,

enligt funktionsdefinitionen det språk vi använder mest i vårt dagliga liv, enligt

attityddefinitionen det språk och den kultur vi identifierar oss med, enligt

populärdefitioner det språk vi tänker, drömmer och räknar på. I vår kultur är det

vanligast att man har ett modersmål, men det finns dock personer som har flera

modersmål. Vissa barn lär sig nämligen två språk samtidigt under sina första år, man

brukar säga att dessa barn blir tvåspråkiga. Detta är oftast fallet då barnet har föräldrar

med olika modersmål eller då ett barn immigrerar till ett land vid tidig ålder.

Vårt första språk (eller som i vissa fall våra första språk) är mycket viktigt för vår

mänskliga utveckling då det språket hjälper oss att kategorisera verkligheten vi lever i. I

och med att vi utvecklar vårt första språk, utvecklar vi även vår förmåga att förstå och
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beskriva vår verklighet. Med vårt förstaspråk lär vi oss således inte bara ord och

begrepp, vi lär oss även att uttrycka känslor och hur vi ska bete oss för att bli

accepterade i vårt samhälle. Barnet lär sig att tolka och förstå ord samtidigt som det lär

sig att tolka icke-språkliga budskap. Dessa budskap är oftast kulturrelaterade, barnet lär

sig således att tolka vad som är rätt eller fel i sin kultur. Exempelvis när och hur man

har rätt att tala, hur man använder kroppsspråket (gester och miner) och hur man

använder intonation och tonhöjd. Att utveckla ett första språk innebär alltså att man

även utvecklas kognitivt och socialt (Skutnabb-Kangas 1986, Klein 1987).

Att lära sig ett nytt språk kan ske på olika sätt, man kan lära sig ett andraspråk och bli

tvåspråkig. I detta fall är tidpunkten och familjen viktig dvs man bör ha lärt sig de båda

språken vid tidig ålder och inom familjens ramar för att räknas som helt tvåspråkig.

Man kan ha lärt sig de båda språken parallellt från födseln (simultan tvåspråkighet),

eller ha lärt sig det ena språket först och därefter ha lärt sig ett andraspråk (succesiv

tvåspråkighet) (Arnberg, 1991). Ett annat sätt att lära sig ett nytt språk på är att vid

senare ålder lära sig ett språk inom skolans ramar. I detta fall kallar vi det ett

främmande språk som vi lär oss i syfte för att bli flerspråkig dvs behärska något annat

språk utöver vårt modersmål. I den internationella forskningen kallar man detta nya

språk för ett främmande språk (a foreign language) eller ett andra språk (a second

language). Jag har valt att använda ordet främmande språk eftersom det annars är lätt att

blanda ihop ett andra språk med det språk barn lär sig för att bli tvåspråkiga. Wolfgang

Klein (1987) har delat in inlärningen av språk i olika kategorier beroende på vår ålder.
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         Ålder          Inlärning av språk A Inlärning av språk B Namn

1-3 år      +                - Inlärning av modersmålet, enspråkig
     +                + Inlärning av modersmålen, tvåspråkig

från 3-4 år till
puberteten      +                + Tidig inlärning av främmande språk

efter puberteten      -                + Vuxen inlärning av främmande språk

figur 1, Grundläggande sätt att lära sig ett språk

Klein anser enligt denna figur att man lär sig sitt modersmål upp till och med

puberteten. Jag anser dock att detta kan diskuteras då man faktiskt fortsätter att utveckla

sitt modersmål även i vuxen ålder. Vidare menar Klein att man kan dela upp inlärningen

av ett främmande språk i en tidig period respektive vuxen period. Detta anser jag vara

riktigt då ett barn eller tonåring oftast lär sig ett språk på ett annat sätt än en vuxen

person.

Inom forskningen av inlärningen av ett främmande språk skiljer man på icke vägledd

och vägledd inlärning. Den icke vägledda inlärningen är då man lär sig ett språk på ett

naturligt och informellt sätt dvs genom vardaglig kommunikation och utan någon

systematisk hjälp. Den andra inlärningsformen, den vägledda inlärningen, är den som vi

syftar på när vi i vanliga fall talar om främmandespråksinlärning. Nämligen den

inlärning som sker på ett formellt sätt dvs ett språk vi lär oss utanför språkets normala

användningsområden, exempelvis då vi i den svenska skolan lär oss engelska, tyska,

franska eller spanska (Klein 1987). Jag har dock i min studie undersökt personer som lär

sig franska på båda sätten. De lär sig franska på ett icke väglett sätt genom att de är i

Frankrike (dvs är i språkets normala miljö) och använder och kommunicerar på franska

i vardagliga former. Men de lär sig även franska på ett väglett sätt eftersom de studerar

språket i skolan.

Inlärning av ett främmande språk har både likheter och skillnader med inlärningen av ett

första språk. Den främsta likheten när det gäller utvecklingen av de båda språken är den

grammatiska delen, man har i flera undersökningar sett att utvecklingen faktiskt följer

samma mönster. Detta mönster är att man oftast lär sig språket och dess grammatik i en

viss ordning; frågor, negationer, och vissa delar av morfem (Klein 1987). En utav

språkforskningens mest omdiskuterade teorier är Noam Chomskys teori angående den

universella grammatiken (Ellis 1994). Han menar att vi som barn föds med en språklig

kunskap dvs att den grundliga grammatiska strukturen är medfödd och att denna
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struktur är likadan oberoende vart man föds. Denna grammatiska struktur aktiveras då

vi börjar lära oss vårt modersmål precis som de andra biologiska processerna som vi

utvecklar under våra första år tex syn, hörsel. Givetvis går vi inte igenom samma

biologiska utveckling vid inlärning av ett främmande språk som vid vårt första språk.

Men vi lär oss dock ofta språken enligt samma mönster oavsett om det är vårt

modersmål eller ett främmande språk. Däremot skiljer sig främmandespråksinlärningen

från förstaspråksinlärningen vad gäller den kognitiva och sociala utvecklingen av

personen. När man lär sig ett främmande språk har man redan sitt första språk som

grund och man behöver således inte gå igenom processen att lära sig att benämna

omvärlden (Skutnabb-Kangas 1986). Att man redan har en identitet och redan

genomgått en kognitiv och social utveckling kan i många fall ha en negativ påverkan på

inlärningen av det främmande språket. Detta är något man ofta ser hos vuxna

språkinlärare som bosätter sig i ett nytt land. Deras svårigheter med det nya språket

bottnar många gånger i att de är rädda för att förlora sin identitet. De har således

egentligen inte bara språkliga svårigheter utan även svårigheter med att ta till sig det

som är knutet till språket, nämligen den nya kulturen och de nya traditionerna. En annan

skillnad är att man i normala fall uppnår ett perfekt uttal i sitt första språk men detta är

sällan fallet när det gäller inlärning av ett främmande språk (Klein 1987).

1.2 Tidigare forskning och definitioner av inlärningsstrategier

1.2.1 Tidigare forskning om inlärningsstrategier

Under senare år har själva språkinlärningsprocessens roll uppmärksammats alltmer

inom forskningen, då man insett att det inte endast är undervisningen som styr resultatet

vid språkinlärning. Det är därför naturligt att man i hög grad har inom språkforskning

fokuserat på inlärarautonomin, dvs såsom inläraren styr över sin egen inlärning tex

genom inlärningsstrategier. Dock existerar det än så länge väldigt lite angående detta

inom svensk forskning. I ”Learner strategies in language learning”(Wenden & Rubin

1987)  beskriver Henri Holec inlärarautomin som något vi borde ta mer hänsyn till inom

forskningen. Holec menar att då inläraren använder sig av inlärningsstrategier har den

kontroll över sin inlärning och detta leder till att personen blir en god och avancerad

inlärare. I denna bok kan vi även ta del av en studie där man observerade vilka medel,

dvs strategier, inlärarna valde att använda. Holec definierar god språkinlärare som

”…learners who are capable of assuming the role of manager of their learning. They
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know how to make all the decisions involved. In other words, they know how to learn”

(Wenden & Rubin, 1987). Författaren konstaterar i denna studie det för inlärarna är

möjligt att påverka och förbättra sin förmåga av självstyrning och strategianvändning.

I ”Strategies for language learning and second language acquisition” (1987) skriven

av M. Nyikos och R. Oxford har man gjort en enkätstudie med 1200 studenter, vilken

fick resultatet att det mest avancerade och motiverade inlärare använde flest strategier

och de använde strategierna oftare i jämförelse med mindre vana och motiverade

inlärare. Zimmerman och Martinez-Pons (1986) har även de kommit fram till samma

resultat dvs att det finns ett samband mellan goda studieresultat och frekvensen av

strategianvändningen. De lät i deras undersökning inlärare berätta vilka strategier de

skulle använda i några beskrivna situationer. Undersökningens resultat visade att de mer

avancerade inlärare använde flera strategier i de givna situationerna. Ehrman och

Oxford (1989) fick samma resultat i deras studie vilken handlade om vuxna inlärare.

Vidare konstaterade de att kvinnorna i detta fall använde inlärningsstrategier i större

utsträckning än män.

Att vår kultur speglas i språket är inte konstigt då språket faktiskt ständigt utvecklas

jämsides med landets utveckling. Jag har i min studie valt att intervjuat tre personer från

olika länder på grund av att jag tror att man inom olika kulturer ser olika på

inlärningsprocessen. Inom forskningen har man uppmärksammat detta fenomen, det har

gjorts många studier om sambandet mellan inlärningsstrategier (även inlärningsstilar)

och kulturbakgrund (tex Losey, 1995; HoCrookall, 1995; Parry, 1996; Ellis, 1989) och

dessa studier har visat att kulturbakgrund i stor utsträckning påverkar

inlärningsstrategier. De flesta studier har inriktats på hur man lär sig engelska, medan

mindre utbredda språk som svenska inte har lyfts fram i i samma utsträckning. I en

undersökning av vuxna inlärares inlärningsstrategier i fråga om vokabulärinlärning

visade det sig att de inlärare som nådde de bästa resultaten också var de som hade

använt inlärningsstrategier både i och utanför klassrummet (Sananoui, 1995).  Purdie,

Douglas & Hattie (1996) har i en studie forskat kring skillnader mellan japanska och

australienska inlärares inlärningsstrategier och föreställningar om inlärning. De

konstaterade i sin studie att japanska inlärare i större utsträckning använde sig av

minnesstrategier och kognitiva strategier än de australienska studenterna. Vidare fann

de att de australienska studenterna använde fler metakognitiva och sociala strategier än
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de japanska inlärarna. Studenternas föreställning angående inlärning var också väldigt

knuten till kulturell bakgrund. De japanska studenterna såg nämligen inlärning som en

livslång process som gynnade deras personliga utveckling. Däremot förknippade de

australienska studenterna inlärning enbart till skolarbete.

1.2.2 Definitioner av inlärningsstrategier

Det finns inom litteraturen om inlärningsstrategier många olika definitioner av

begreppet ”inlärningsstrategi”. Strategierna kan kallas för problemlösande procedurer,

tekniker, kognitiva förmågor, eller taktiker. Jag har i min studie valt att definiera

inlärningsstrategierna enligt Rebecca L. Oxfords och Joan Rubins definitioner. Enligt

Rebecca L. Oxford (1990) är inlärningsstrategier specifika handlingar som inläraren gör

för lära sig något på ett lättare, mer effektivt, mer kontrollerat och roligare sätt. Enligt

Rubins är inlärningsstrategier:

”Learning strategies are strategies which contribute to the development of the language

system which the learner constructs and affect learning directly” (Ellis, 1994)

Inläraren använder alltså vissa metoder eller strategier för att nå resultat i sin inlärning,

tex tala med målspråkstalare, gissa sig till ord och uttryck, läsa böcker på målsprålet

och använda ordböcker. Man kan dessutom använda sig av inlärningsstrategierna

medvetet och omedvetet.

I Language learning strategies – what every teacher should know (1990) delar R.

Oxford in strategierna i direkta och indirekta strategier. De direkta strategierna är enligt

R. Oxford de som direkt manipulerar med språket. Vidare indelas de direkta strategierna

i tre kategorier:

Minnesstrategier: Dessa strategier används då man tar hjälp av minnet för att komma

ihåg det man har lärt sig mer effektivt, tex placera nya ord i en kontext,

ordgrupperingar, gå igenom tidigare material, associationer, ljud- och

bildkombinationer.

Kognitiva strategier: Är de inlärningsstrategier som traditionellt förknippas med

studier dvs lyssna, skriva, läsa och tala. De kognitiva strategierna är analys-och

tankebetonade, kanske är dessa strategier de som kräver mest arbete av inläraren.

Exempel på de kognitiva strategierna är anteckna ord och fraser, analysera och jämföra
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olika språk, göra ord-för-ord översättningar, summera information och tillämpa

generella regler.

Kompensationsstrategier: Innefattar de strategier man använder då man saknar

kunskap eller information för att uttrycka sig på målspråket. Man kompenserar således

genom att tex gissa, använda gester, tillfälligt byta till ett annat språk, använda en

synonym.

De indirekta strategier är däremot de som gynnar språkinlärningen, men inte har direkt

relation till språket. Dessa strategier indelas i:

Metakognitiva strategier; Här handlar det om att man ser över sitt inlärande genom att

tex sätta upp nya mål eller bestämma sig för att bli mer uppmärksam vad gäller olika

saker. Dessa strategier innebär också en planering och utvärdering av sin inlärning, dvs

att man organiserar tillfällen eller sätt för att lära sig språket och att man noterar sina

misstag och lär sig av dem etc.

Affektiva strategier: Är de inlärningsstrategier som man använder då man hanterar

sina känslor. Vi gör detta genom att tex uppmuntra oss själva då vi känner missmod,

belöna oss själva vid framsteg, skriva dagbok eller tala med någon angående våra

känslor.

Sociala strategier: Innebär att man i samarbete med sin omgivning lär sig språket. Man

frågar efter korrigering eller verifikation av det man har sagt, man utvecklar sina

kulturella kunskaper om målspråkslandet

Man kan dock uppfatta en handling som flera strategier, detta beroende på vad man vill

betona och framhäva i handlingen. Man skulle därför kunna säga att gränserna mellan

olika strategier är flytande. En språkinlärare som försöker finna samtalstillfällen med

infödda talare kan använda sig av kognitiv strategi (vill använda språket i autentiska

situationer), en metakognitiv strategi (söker aktivt övningstillfällen) och en social

strategi (samarbetar med infödda talare).

1.3 Vetenskaplig ram

Jag baserar min studie på en inlärarautonomisk kunskapssyn där inläraren inte är en

”tabula rasa”, en tom tavla, utan ett subjekt som aktivt deltar i inlärningsprocessen med

egna tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter. De personer jag har intervjuat

behärskar redan ett första språk som i många fall påverkar deras språkinlärning. De är
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dessutom vuxna inlärare som alla innehar en mängd erfarenheter och kunskaper som

påverkar franskinlärningen. Vidare baserar jag min undersökning på att alla lär sig ett

språk på olika sätt beroende på individuella skillnader, situation och plats. Ellis

(1994:473) har i en studie kommit fram till att alla dess faktorer påverkar inlärningen

och här följer en modell för detta samband .

(1)
Individual learner differences

- beliefs about language learning
- affective states
- general factors

Learning processes
                and mechanismes

  (2)   (3)
Learner strategies Language learning

   Outcomes

- on proficiency
- on achievement
- on rate of acquisition

Figur 2, En modell för individuella skillnader

Ellis utgår således i denna figur från tre olika variabler som påverkar

inlärningsprocessen både enskilt och tillsammans. Den första variabeln, individuella

skillnader, innefattar faktorer som tex personlighet, ålder, kulturbakgrund och

motivation. Den andra variabeln är inlärningsstrategier som påverkas av individuella

skillnader och dessa tillsammans påverkar den tredje variabeln dvs resultatet, alltså

färdighet i målspråket.

2. Undersökningen

2.1 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är genom observationer och intervjuer kartlägga inlärningsstrategier hos

några studievana utbytesstudenter. Jag ämnar även studera huruvida deras strategier

utvecklas eller förändras under deras vistelse i Frankrike. Studien kommer också att

fokusera på hur inlärarna själva upplever den egna språkinlärningen och hur de

resonerar kring franskundervisningen.



13

De grundläggande frågorna för denna studie:

• Vilka inlärningsstrategier använder de?

• Förändras strategierna under studietiden i Frankrike och kan man förklara dessa

förändringar?

• Hur ser de på inlärning, både generellt och vad gäller sin egen inlärning?

• Hur upplever de den franska undervisningen?

2.2 Metod

Denna undersökning har utförts genom kvalitativa metoder och genom kvantitativa

inslag, på grund av att jag ville få en helhetsbild av intervjupersonerna. Jag därför

genomfört denna studie genom att vid tre tillfällen intervjua tre utbytesstudenter från

olika länder. Utöver detta har jag även kartlagt deras inlärningsstrategier genom att två

gånger göra en enkätundersökning, SILL-testet (appendix 4). Jag genomförde således

inte SILL-testet vid andra intervjun vilket beror på att jag ansåg att det var för tätt

mellan första och andra intervjun för att genomföra samma test. Det ska dock nämnas

att det medför vissa svårigheter när man använder både intervjuer och enkäter då man

ibland kan få motsägelsefulla svar. Enkätundersökningen har därför endast varit ett

kompletterande inslag i studien och tonvikten har istället lagts på intervjuerna.

Undersökningen innefattade tre faser under läsåret dvs från september 1999 till april

2000.

Som jag tidigare nämnt har det ibland varit svårt för mig och för informanterna att hålla

sig till ämnet vid intervjuerna. Jag har försökt att vara neutral och inte föra in mina

åsikter alltför mycket under intervjuerna, men givetvis kan jag inte neka till att jag kan

ha haft en inverkan på personernas svar. Man brukar inom forskningen tala om detta

fenomen som ”social desirability response bias” dvs när intervjupersonerna omedvetet

blir påverkade eller influerade av intervjuaren. Intervjupersonerna svarar såsom ”de tror

vara det rätta svaret” eller ger de ett svar som de tror att intervjuaren vill ha. Exempel på

detta är hur Sandra flera gånger tar upp att hon är mer än glad att kunna hjälpa mig med

mitt examensarbete och när hon frågar ”Är det detta du menar?”. Båda dessa fall visar

att hon är intresserad av mig och mina åsikter vilket inte är det studien går ut på.
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2.2.1 Den kvalitativa metoden - intervju

Intervjuerna låg utspridda under hela läsåret, en gång i början, en gång i mitten

respektive en gång i slutet av deras vistelse i Frankrike. Intervjuerna genomfördes på det

språk studenterna föredrog, dvs på svenska, engelska eller franska. Det som dock var en

nackdel var att dessa studenter är mina vänner, vilket ibland ledde till att det var svårt

för både mig och undersökningspersonen att hålla sig till ämnet. Intervjuerna spelades

in på band och jag förde även minnesanteckningar. Vid bearbetandet av banden och

minnesanteckningarna noterade jag eventuella felsägningar och grammatiska fel som

kunde var till hjälp för studenterna.

Vid den första intervjun fick inlärarna svara på frågor där syftet var att få fram

bakgrundsinformation om intervjupersonerna och deras erfarenheter, studievanor och

attityder till språkinlärningen (appendix 1). Den andra intervjun var baserad på ett

frågeformulär som är utformat av Roberta G. Abraham och Roberta J. Vann (Wenden &

Rubin 1987) (appendix 2). Dessa frågor behandlar intervjupersonernas insikter om

språkinlärning och frågorna. Den tredje intervjun handlade om intervjupersonernas

erfarenheter av inlärning, både vad gäller informell och formell

(klassrumsundervisning) inlärning (appendix 3). I denna intervju ville jag även få fram

huruvida intervjupersonernas inlärningsstrategier hade förändrats eller utvecklats.

Vidare bad jag vid alla tre tillfällena studenterna att reflektera över sin egen inlärning.

Att kartlägga deras inlärningsstrategier var också ett mål vid alla intervjuer. Detta var

särskilt intressant eftersom vi sedan kunde jämföra deras egen bild av vilka

inlärningsstrategier de använde och de resultat vi fick fram från SILL-enkäten.

Jag har använt Rebecca Oxfords definitioner av inlärningsstrategier för att lättare kunna

tolka intervjuerna. Som jag tidigare nämnt delar hon in strategierna i

kompensationsstrategier, minnesstrategier, kognitiva, affektiva, sociala och

metakognitiva strategier. Vid intervjuerna har jag således försökt att tolka inlärarnas

funderingar över sina strategier och därefter benämna strategierna enligt Oxfords

kriterier. Det uppstod däremot ibland en del tvetydigheter vad gäller en del av inlärarnas

reflektioner, eftersom de kunde tolkas som flera inlärningsstrategier.
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2.2.2 Den kvantitativa delen – SILL-enkät

SILL-enkäten, ”The Strategy Inventory for Language Learning” (appendix 4), är ett

amerikanskt test som är utarbetat av R. Oxford. Testet består 50 frågor och riktar sig till

icke infödda engelsktalande personer. Jag ansåg att just denna version (det finns

nämligen andra versioner) passade i min undersökning då de personer jag intervjuat ej

har franska som modersmål. I och med att alla tre studenter behärskar engelska gick det

bra att använda en enkät på engelska. De gånger någon inte riktigt förstod meningen

med en fråga diskuterade vi tillsammans fram en förklaring på det språk de föredrog.

Jag har för att tolka SILL-testerna använt mig av R. Oxfords femgradiga värdeskala. (se

appendix 4). Alla svar ger olika poäng som man därefter adderar med varandra, dock

räknas varje del för sig. Summan på varje del visar medelvärdet för just denna strategi.

Svarsalternativet 1 ”Never or  almost never true of me” en poäng, svarsalternativet 2

”Usually not true of me” två poäng, svarsalternativet 3 “Somewhat true of me” tre

poäng, svarsalternativet 4 “Usually true of me” fyra poäng och svarsalternativet 5

”Always or or almost always true of me” fem poäng. Därefter räknar man ut

medelvärdet för hela enkäten genom att divisera alla delar med olika tal. Detta

medelvärde visar hur ofta informanten använder sig av inlärningsstrategier i allmänhet.

Det lägsta medelvärdet som är mellan 1,0 och 1,4 visar att informanten aldrig eller

nästan aldrig använder strategier. Strategier som inte vanligtvis används får medelvärdet

1,5 till 2,4. Nästa skala, 2,5 till 3,4, tyder på att informanten ibland använder sig av

strategier. Använder personen strategier ofta som får den medelvärdet 3,5 till 4,4. Det

högsta medelvärdet är 4,5 till 5,0 betyder att informanten alltid eller nästan alltid

använder strategier. Man får dock inte glömma att SILL-testet precis som alla andra

enkäter har sina svagheter. I denna enkät kan vissa uttryck tolkas olika beroende på

undersökningspersonens uppfattning. Exempelvis uttryckena ”ibland” och ”ofta” kan

för många betyda olika saker för vissa personer.

2.2.3 Undersökningsgruppen

Undersökningsgruppen bestod av en manlig och två kvinnliga utbytesstudenter från

olika länder med olika modersmål. De hade valt att studera i Frankrike under läsåret

1999/2000 och blev därefter placerade i Lyon av deras universitet i deras hemländer. De

hade alla gemensamt att de var studievana universitetsstudenter och att samtidigt vara i

ett främmande land. Intervjupersonerna var valda genom kamratkontakter. De var alla
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positivt inställda till undersökningen och såg fram emot att få lära sig mer angående

deras inlärningsstrategier och deras språkutveckling under årets gång.

Här följer en kort presentation av varje person:

Anders , en 24-årig internationell ekonomstudent från Linköping. Han har läst två år på

universitetsnivå. Måns är en van språkinlärare då han studerat både engelska, franska,

och tyska. Han har studerat franska sedan 13 års ålder, dvs franska var hans B-språk på

högstadiet och gymnasiet. Därefter har han läst två tiopoängskurser på Linköpings

universitet och även två månaders sommarkurser i Chambéry, Frankrike. Måns har två

timmar fransk språkundervisning (FLE, Français Langue Etrangère, franska som

andraspråk) per vecka under sitt erasmusår i Lyon, undervisning är nästan enbart

inriktad på grammatik förutom en obligatorisk redovisning.

Shelby är 20 år och kommer ifrån Atlanta, USA, hon är 20 år och studerar till ekonom

på University of  Atlanta. Hon har läst franska i sex år och har då haft undervisning

cirka fem timmar per vecka. Franska är Shelbys första främmande språk, hon är således

inte en lika van språkinlärare som de andra intervjupersonerna. Shelby studerar, liksom

Måns, på den ekonomiska fakulteten vid Université de Lyon III, där hon dels studerar

ekonomi dels franska två timmar per vecka (FLE-undervisning). Dessutom har hon

ytterligare två timmars franskundervisning med en amerikansk lärare som hjälper de

amerikanska utbytesstudenterna i Lyon. Shelby bor under sitt utbytesår tillsammans

med Sandra (följande intervjuperson).

Sandra är en 23-årig tyska, hon studerar kommunikation och media vid universitetet i

Leipzich. Sandra har studerat franska i sex år ungefär fyra timmar per vecka, dvs på

gymnasiet och därefter på universitetsnivå. Hon har även besökt Frankrike ett flertal

gånger och har även varit au-pair i Paris under en sexmånaders period. Hon har sedan

tre år tillbaka en fransk pojkvän och behärskar därför franska mycket bra, hennes

franska talspråk är dock bättre än hennes skriftspråk. Sandra har även studerat ryska

(nio år) och engelska (sex år), vilket innebär att hon är en mycket van språkinlärare.

Men hon påpekar att franska är det främmande språk hon tycker sig behärska bäst.

Givetvis har även Sandra två timmars FLE-undervisning per vecka under sin vistelse i
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Lyon. Hon studerar däremot inte med Shelby och Anders eftersom hon är inskriven vid

en annan fakultet, Université de Lyon II.

3. Resultat

3.1 ANDERS

3.1.1 Intervju 1

Anders är en mycket medveten språkinlärare dvs han känner till sina för- och nackdelar

vad gäller sina inlärningsstrategier. Däremot kommer han och jag snabbt överens om att

han trots sin medvetenhet inte alltid gör något åt sina brister i språkinlärningen. Anders

tycker om att studera språk, engelskan har alltid varit ett av hans favoritämnen i skolan.

Han anser att språk är något nyttigt att lära sig för framtiden då som han själv uttrycker

det ”Att inte kunna ett språk innebär en barriär i en mänsklig relation”. Franskan är ett

språk som Anders har bestämt sig för att lära sig bra, men han erkänner att han inte alls

haft lika lätt för detta språk som för engelskan. Den största anledningen till att han valde

att läsa ekonomprogrammet med fransk inriktning var just för att han visste att han

skulle bli tvungen att lära sig franska.

Anders tror att han är en kommunikativ inlärare dvs lär sig genom att prata och lyssna

på andra. Detta är något som speglar Anders personlighet, han är nämligen en mycket

öppen och social person. Även hans mål vad gäller franskinlärningen är att kunna prata

obehindrat med folk, han vill även kunna klara sig bra i skrift men anser dock att talet

får komma före skriften i det här fallet. Han försöker tala franska så mycket som det går

men erkänner att det även blir en hel del engelska.

”Jag har ännu svårt att uttrycka mig helt på franska. De två månaderna jag

spenderade i Chambéry i somras har hjälpt, men min fransknivå är

fortfarande inte tillräckligt bra för att klara en hel konversation på franska.

Här i Lyon har det dessutom blivit en hel del engelska, eftersom vi

erasmusstudenter gick en introduktionskurs tillsammans innan de franska
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studenterna började sin termin. Sedan är det ju det här med att man ibland

blir så trött på sig själv då man inte kan få fram det man vill ha sagt”.

Vidare anser han att undervisningen i svenska skolan är lite sneddriven då många

svenskar efter gymnasiet kan ”rabbla verb men ej säga en mening på franska”.

Samtidigt som Anders vill lära sig att prata franska märker man att han vet att han borde

ägna mer tíd åt det skriftliga biten. Han påpekar ett flertal gånger under intervjun att han

skulle behöva läsa mer, men han tycker att han inte har lyckats hitta någon bra litteratur.

Han vet att detta är hans svaga sida då han säger att han läser fruktansvärt långsamt,

men tyvärr har han inte riktigt tagit tag i detta . Han tycker att det är jobbigt att det är så

stor skillnad mellan tal och skrift i franskan. ”Franskan är alldeles för uppstyltad i

skriften och vous-fenomenet förstör mycket då mycket blir för formellt och snobbigt”.

En bra undervisning är enligt Anders väldigt förknippad med läraren. En språklärare

borde först och främst ha det språket som modersmål eller åtminstone ha tillbringat en

längre tid i det landet. Dessutom måste han/hon kunna motivera klassen till att själva

vilja lära sig språket. Läraren ska vidare kunna se vad studenten behöver för hjälp för att

kunna gå vidare i sin inlärning.

På frågan angående hur man ska studera språk på bästa möjliga sätt svarar Anders att

om han visste det skulle han inte vara där han är idag. Han tror inte att det finns ett rätt

sätt för alla personer, men ett råd han skulle ge är att åka till målspråkslandet. Och där

ska man helst ej gå i språkskolor eftersom det endast finns utländska studenter där. Det

bästa sättet är istället att läsa vid ett universitet eller ett gymnasium så att man kommer i

kontakt med den inhemska befolkningen. Anders tror att det är det enda sättet att lära

sig språket på ett naturligt sätt, dvs vardagsspråket och för att få ett bra uttal. Därefter

ska man givetvis studera språket genom att öva och åter öva både läsning, skrift och tal.

Slutsaten enligt denna intervju är att Anders använder mest sociala strategier vid sin

språkinlärning. Han försöker att lära sig språket vid de grupparbeten de har i skolan.

Hans kognitiva strategier är bristfälliga då han tränar sin läsning och skrift alltför sällan,

men i och med att hans sociala strategier är så starka så utjämnar de en del av de

kognitiva strategierna. Med andra ord när han umgås och studerar tillsammans med

andra franska studenter tränar han sin hör- och sin talförmåga, vilka också räknas som
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kognitiva strategier. Hans metakognitiva strategier är ganska starka dvs han har uppsatta

mål med sin inlärning och är väldigt medveten om hur hans språkinlärning går till. Dock

skulle han kunna bli bättre på att organisera sin inlärning och ta tag i sina bristande

strategier. Anders använder även kompensationsstrategier i hög utsträckning då han ofta

går över till engelska när han ej kan göra sig förstådd på franska. De strategier Anders

använder sig minst av är minnesstrategier, han påpekar dock under intervjun att han

skulle vilja vara mer disciplinerad. Han säger att han önskar att han var den som går

från tanke till handling och inte bara säger att man ska plugga. Han skulle behöva skriva

ned ord och uttryck varje gång han hör dem annars glömmer han lätt bort dem.

3.1.2 SILL-enkät 1

Anders genomsnittsvärde från SILL-enkäten var högt, 3,8, det visar att han använder

nästan alla inlärningsstrategier ganska ofta. Det var ej förvånande att Anders fick det

högsta medelvärdet vid blocket som handlar om sociala strategier (4,8) dvs han använde

alltid eller nästan alltid dessa strategier. Den lägsta poängen fick han på delen angående

minnesstrategier, de använde han ibland. De kognitiva, metakognitiva, affektiva och

kompensationsstrategierna använde han ofta. Enligt denna SILL-enkät är Anders

således en mycket van inlärare som använder sig av så gott som alla inlärningsstrategier

mer eller mindre (appendix 5).

3.1.3 Intervju 2

 I den andra intervjun med Anders kommer vi åter igen in på att Anders starka sidor vad

gäller hans språkinlärning är att han är en öppen person som har lätt att ta kontakt med

människor dvs använder sig av sociala strategier. Man skulle också kunna säga att han

använder metakognitiva strategier i stor utsträckning då han har en stor vilja att skapa

situationer där han är tvungen att använda sig av målspråket. Han försöker exempelvis

göra grupparbeten tillsammans med franska studenter. Även om han ibland tycker att

det är både frustrerande och jobbigt när han inte får fram sina idéer på grund av

språkliga svårigheter. Därför har han nu börjat välja att arbeta i tvåmannagrupper

eftersom det är lättare att förklara något för en person istället för ett flertal. Han tror att

hans år i Lyon skulle ha varit mycket svårare om han inte hade varit en social person

eftersom fransmännen inte är de som tar kontakt med utbytesstudenterna i första taget.

Han medger dock att det ibland blir mycket engelska då han umgås med en hel del

erasmusstudenter och de pratar oftast engelska sinsemellan. Detta tyder på att Anders
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fortfarande använder kompensationsstrategier i stor utsträckning. Men han har nu även

börjat använda sig av kompensationsstrategier i en annan bemärkelse, nämligen att han

ofta gissar sig till olika ord på franska. Anders tycker att franskan är ett logiskt språk i

den meningen att man kan se ett mönster mellan substantiv och verb.

Enligt SILL-enkäten som Anders fyllde i vid första intervjutillfället använde han sig

minst av minnesstrategier. Jag frågade honom varför han trodde att det var så. Han

medgav att det nog kunde bero på att dessa strategier handlar om sådant han tycker är

fruktansvärt tråkigt, tex att renskriva och gå igenom anteckningar från lektioner. Trots

att han inte ägnat tillräckligt mycket tid åt den franska grammatiken tycker han att han

blivit något mer disciplinerad än vid terminens början. Men grammatiken förblir ändock

hans ”ångestblock”, han tycker att den är svår och vet inte riktigt hur han ska göra för

att få motivation till den franska grammatiken. På frågan vad han anser vara svårast

inom den franska grammatiken svarar han att allt är svårt, han kan inte komma på något

han har lättare för.  Han har läst på inför de olika tentorna men han börjar tyvärr alltid

för sent. Men i jämförelse med terminens början tycker han att han nu oftare utnyttjar

sina minnes- och kognitiva strategier.

Vad gäller undervisningen på universitet är han inte riktigt nöjd med utfallet, han anser

att det finns alldeles för lite tid till reflektion.

”Läraren går bara igenom övning på övning och det sker med ett rasande tempo.

Jag tycker det är synd att vi inte får tillräckligt med förklaringar till vissa saker i

grammatiken. I och med att allt går så fort hinner man ej fråga eller reflektera

över saker och ting och man har absolut inte tid att hänga upp sig på ord”.

Han önskar att klasserna skulle vara mindre, de är nämligen ca 30 till 40 stycken i varje

klass vilket medför att det finns alldeles för lite tid till varje student. Detta har medfört

att han inte frågar läraren när han inte har förstått utan vänder sig hellre till grannen.

Han tycker också att det är synd att de endast har fått göra en individuell redovisning

eftersom det är den enda gången man fick ordentlig respons på det man är bra

respektive dålig på.
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I klassrummet föredrar Anders att både få se orden skrivna och höra dem annars

kommer han inte ihåg hur de stavas eller hur de uttalas. Han anser att det nu är bra att få

undervisningen på franska utan en massa svenska översättningar. Men han tycker inte

att allt ska ske på franska när man är nybörjare då behöver man istället få förklaringar

på sitt modersmål. När det gäller grammatiska regler så föredrar han att få dem

förklarade på svenska vilket givetvis är omöjligt här i Frankrike. Men eftersom han är

på en högre nivå nu går det ändå bra att få det förklarat på franska. Han tycker att det är

mycket viktigt att få de grammatiska reglerna förklarade genom exempel, annars har

han svårt att förstå innebörden av regeln. Det han saknar lite i undervisningen är de

kontrastiva förklaringarna dvs läraren skulle lite oftare kunna relatera till engelskan vid

förklaringar av grammatiska regler etc. De flesta utbytesstudenter behärskar engelskan

bättre än franskan och därför tror han att de skulle bli hjälpta av att se hur mycket

likheter det faktiskt finns i engelskan och franskan.

Anders har inget emot att bli rättad i sin franska, men han kan dock bli irriterad på folk

som konstant rättar småsaker som tex femininum och maskulinum. Han anser att en

rättning av ett litet fel kan ske på en gång, men är det ett större fel som kräver en lång

förklaring är det bättre om personen väntar tills man har talat färdigt. Anders menar att

det annars finns en risk att man tar död på konversationen.

Att man språkinlärare många gånger kan känna sig dum när man uttrycker ord och

fraser på ett nytt språk håller Anders fullständigt med om. Han menar att man ofta

känner sig dum på grund av sitt uttal eller olika felsägningar. Men också då man

använder uttryck man aldrig använt förut.

”Många uttryck går inte att översätta rakt igenom mellan olika språk, franska och

svenskan helt olika känslor bakom uttryck. Ett bra exempel är « Tu parle francais

comme une vache espagnol » (Du talar franska som en spansk ko). Det låter ju helt

sjukt på svenska och därför känns det dumt för mig att även säga det på franska.”

3.1.4 Intervju 3

Anders är väldigt positiv vid denna intervju, han tycker att han har förbättrat sin franska

avsevärt. Med tanke på att han vid höstterminens början knappt kunde säga en fras på



22

franska utan att haka upp sig har hans franskkunskaper utvecklats enormt. Hans mål var

i början att lära sig att prata bra och det tycker han att han har uppnått. Han påpekar

också att han inte tar till engelskan lika ofta längre. Han brukade prata engelska med

erasmusstudenterna men nu pratar de nästan alltid franska sinsemellan, eftersom även

de blivit bättre på franska.

Anders tror däremot inte att hans inlärningsstrategier har förändrats under denna tid i

Frankrike. Han tror att de sociala inlärningsstrategierna fortfarande är de som

dominerar. Men under intervjuns gång kommer vi fram till att inlärningsstrategier

faktiskt har ändrats en hel del. Han har t ex börjat läsa i större utsträckning, tidigare

ansåg han att han inte hade hittat någon bra litteratur. Nu har han dock införskaffat ett

flertal intressanta böcker och han läser även tidningar allt oftare. Han påpekar att en stor

anledning till detta är att han nu kan läsa böcker och artiklar utan att behöva leta upp

alltför många ord. En annan orsak är, enligt honom själv, att han har köpt ett

engelsk/franskt översättningsprogram till sin dator. Detta innebär att då han behöver leta

upp ett ord går det mycket snabbare än att ständigt behöva leta i ordböcker. Här ser vi

således att hans kognitiva strategier nu används mer än tidigare.

När vi diskuterar frågan angående hur undervisningen har varit här i Frankrike har

Anders svårt att komma på några positiva saker. Han tycker att läraren de har haft i

franska språket inte har lyckats förmedla någon inspiration eller motivation till att vilja

lära sig den franska grammatiken.

”Läraren gav alldeles för mycket uppmärksamhet till de som var duktiga i klassen,

de fick nämligen ofta beröm och feedback på det de hade gjort. Vi som hade

svårare för grammatiken hörde nog aldrig ett berömmande ord. Egentligen borde

det ju vara tvärtom…”

Anders förknippar således en bra undervisning med en bra lärare. Han anser att lärarens

uppgift är att få eleverna intresserade av det språk hon/han undervisar i. Däremot vet

han att han inte har gjort mycket för att engagera sig i denna kurs, han har studerat till

tentorna eftersom de svenska erasmusstudenterna var tvungna att klara FLE-kursen för

att få betyg i de andra kurserna. Att Anders inte gör något åt sin negativa inställning till
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denna kurs visar att han fortfarande inte använder de affektiva strategierna i stor

utsträckning.

Att bli en bra språkinlärare tar enligt Anders lång tid att lära sig, man måste öva och åter

öva in ett språk. Han har själv alltid tyckt om att studera språk, vilket han tror är det

grundläggande för att en språkinlärning ska gå bra. Anders menar att ett främmande

språk oftast tar för lång tid att lära sig och man tappar många gånger lusten till att gå

vidare. Han håller fast vid åsikten att åka till målspråkslandet är det bästa man kan göra

för att lära sig språket ordentligt. Han tror att det är väldigt få som klarar att lära sig ett

främmande språk endast genom att studera det i hemlandet.

3.1.5 SILL-enkät 2

Anders medelvärde för hela testet sänktes till 3,4 vid detta test i jämförelse med

resultatet 3,8 det första testet. Den största sänkningen fann man inom hans sociala (från

4,8 till 3,8) och kognitiva (från 4,1 till 3,6) strategier. De metakognitiva strategierna

hade också sänkts en aning, nämligen till 3,2 från 3,8 från första testet. De resterande

strategierna förblev oföränderliga (appendix 5).

3.2 Shelby

3.2.1 Intervju 1

I jämförelsevis med Anders och Sandra är Shelby inte en van språkinlärare. Franska är

nämligen hennes första främmande språk, men å andra sidan är hon en mycket ambitiös

språkinlärare. Shelby gör verkligen allt som står i hennes makt för att lära sig franska

och hon påpekar flera gånger under intervjun att detta år i Frankrike är något hon måste

ta tillvara på.

Shelby tycker mycket om att studera språk. Hon menar att det egentligen inte finns

många skolämnen förutom språk där man lär sig något för livet, nämligen att kunna

kommunicera med andra människor. Hon ångrar att hon inte valde att läsa något

främmande språk tidigare under sin skoltid. Även om hon inte har några svårigheter

med att lära sig det franska språket nu tror hon att det hade underlättat om hon hade

börjat tidigare. Vidare skulle hon eventuellt ha behärskat flera språk nu om hon hade

valt något främmande språk redan på högstadiet.
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De sociala strategierna använder Shelby en hel del. På frågan hur hon går tillväga för att

lära sig franska svarar hon att hon först och främst försöker umgås med fransktalande

människor så mycket som möjligt. Att hon bor tillsammans med Sandra underlättar

mycket, hon vet att hon lär sig otroligt mycket av henne.

Shelby kan ibland bli lite irriterad över hur många utgår ifrån att hon skulle vilja tala

engelska eftersom hon är amerikanska.

”Det händer ofta att folk jag inte känner så väl börjar att prata engelska med mig

när de får veta att jag kommer från USA. Ibland känns det till och med som folk vill

träna sin engelska då det pratar med mig eftersom jag vet att de behärskar

franskan bättre än engelskan. Självklart kan jag förstå att man ibland måste gå

över till engelska för att inte stoppa upp konversationen allt för mycket. Men jag

försöker trots allt tala franska så mycket som möjligt, även med de

utbytesstudenterna som har engelska som modersmål. Jag vet att vissa tycker att

jag är fånig då jag insisterar på att prata franska med mina amerikanska vänner,

men jag tror det är det enda sättet för att jag ska kunna lära mig franska

ordentligt. Jag saknar ju flyt i min franska därför så tror jag att det hjälper mig om

jag talar franska från morgon till kväll!”

Shelby är mycket nöjd med den språkundervisning hon har fått här i Frankrike, hon

tycker att läraren är duktig och att de går igenom nyttiga saker. Men hon ser

franskundervisningen som en bra bas där de lär sig de grammatiska grunderna och olika

franska uttryck. Hon menar att man utöver dessa lektioner måste arbeta mycket på egen

hand med sin franskinlärning annars hänger man inte med i det tempo undervisningen

går framåt. Shelby anser att språkundervisningen har varit mycket bättre än den

franskundervisning hon fick i USA. Där arbetade de mest med vokabulärövningar och

översättning av litterära texter. Hon vet att det är många av utbytesstudenterna som inte

tycker om språkundervisningen i Lyon, men hon är nöjd då hon inte har något bättre att

jämföra med.

När det gäller att ”studera språket” som Shelby uttrycker det så gör hon alltid de

grammatikövningar hon har i läxa. Hon går även igenom och skriver om sina

anteckningar varje kväll. Detta tror hon är extra nödvändigt här i Frankrike eftersom
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hon lättare kan missförstå lärarnas genomgångar på grund av språkliga barriärer. För att

utöka sitt ordförråd har Shelby alltid med sig en anteckningsbok där hon ständigt skriver

upp nya ord. Därefter letar hon upp orden när hon kommer hem, detta brukar hon

rekommendera till andra utbytesstudenter då de klagar på att det är svårt att komma ihåg

alla nya ord man lär sig. Detta tyder på att Shelby är en mycket organiserad

språkinlärare och att hon ofta använder sig av kognitiva, metakognitiva och

minnesstrategier.

Under lektionstid försöker Shelby föra så mycket anteckningar som möjligt, d v s hon

skriver inte bara ned det läraren har att säga angående övningar etc. Hon antecknar även

lärarens småprat eller svar på andra studenters frågor. Shelby anser nämligen att hon

under lektionstid inte har tid eller är riktigt kapabel att sålla bort det oväsentliga, utan

det gör hon när hon renskriver sina anteckningar efter lektionstid. Hon påpekar att det

ofta har hänt att de anteckningar hon har trott varit onödiga senare har visat sig vara till

stor hjälp. Vidare för Shelby även i klassrummet speciella vokabuläranteckningar som

hon sedan översätter när hon kommer hem. Detta försöker hon även hinna med under

ekonomiföreläsningarna, särskilt då hon märker att det är ett återkommande ord. Man

skulle därför kunna säga att Shelby både i och utanför klassrummet använder de

kognitiva, metakognitiva och minnesstrategier.

Shelby anser att en bra språkundervisning hänger mycket på läraren, hon tror att det är

bäst om läraren har någon sorts anknytning till språket. Med det menar hon att läraren

bör ha språket som modersmål, har tillbringat en större tid i det landet eller har vänner

eller släktingar i det landet. Men det viktigaste är dock att läraren kan förklara och

förmedla sina kunskaper.

När man lär sig ett främmande språk tycker Shelby att man bör vara en som vågar fråga

och inte är rädd för att göra bort sig när man talar målspråket. Hon påpekar också vikten

av att åka och studera eller arbeta i det målspråkets land.

”Att bara studera ett språk i sitt land kommer man inte långt med, man måste åka

till ett land där de pratar det språket man vill lära sig. Jag kunde knappt säga ett

ord när jag kom hit fast jag studerat franska i fem år där hemma. Nu har jag
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lyckats göra en hel del framsteg som jag inte skulle ha gjort om jag inte skulle ha

åkt iväg på detta utbytesår.”

För att uppnå bra resultat vid inlärning av ett språk måste man, enligt Shelby, precis

som vid alla studier vara disciplinerad. Man måste nämligen studera kontinuerligt om

man vill lära sig språket ordentligt annars är risken att man glömmer bort en stor del av

det man har lärt sig. Vidare tycker Shelby att man måste hitta en balans mellan fritid

och studietid, vissa utav utbytesstudenterna studerar (här menar hon sådant vi vanligen

förknippar med skolarbete, dvs kognitiva strategier) nästan ingenting alls utan ägnar den

största tiden åt att umgås med andra studenter. Därefter finns det de som gör precis

tvärtom dvs ägnar alldeles för mycket tid till studier och glömmer bort den social biten.

Shelby tycker alltså att det är viktigt att finna en balans mellan de olika sätten att lära

sig franska på. Man måste både utveckla sina sociala strategier såväl som sina kognitiva

och minnesstrategier.

3.2.2 SILL-enkät 1

Enligt denna enkät använder Shelby främst de sociala strategierna mest (4,7), de

metakognitiva strategierna är de som hon näst tilltar mest (4,4). Andra strategier Shelby

använder ofta var kompensationsstrategier (4,0), kognitiva strategier (3,8) och affektiva

strategier (3,5). Minnesstrategier använde Shelby minst (2,9), men de använder hon

dock ibland. Hennes medelvärde för hela testet var högt (3,8), hon använder således

inlärningsstrategier i stor utsträckning (appendix 5).

3.2.3 Intervju 2

Shelby ger under denna intervju ett mer säkert intryck då hon talar på franska. Hon har

gjort enorma framsteg i sin franska sedan vi gjorde första intervjun. Hennes accent är

fortfarande väldigt amerikansk men hon har utökat sitt ordförråd och behöver inte tänka

igenom allt längre. Hon tycker själv att det nu är lättare att konversera på franska utan

att gå över till engelska.

På frågan om hon har några egenskaper hon ser som fördelaktiga vad gäller sin

inlärning av språk svarar hon att hon är en social person som har lätt att ta kontakt med

folk. Shelby använder således sig av sociala strategier, vilket vi även såg vid första

intervju- och testtillfället. Hon tycker att det är roligt att träffa nya människor och lära
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känna deras kulturer och levnadssätt. En egenskap hon saknar är tålamod, hon är

medveten om att hon ofta vill att saker och ting ska gå alldeles för fort.

”Jag är inte särskilt tålmodig och när jag inte förstår en mening så stannar jag

inte upp och tar reda på det jag inte har förstått. Jag blir istället frustrerad och

låter på så sätt alltför många saker passera utan någon sorts förklaring. Och jag

tror att jag ibland skulle behöva stanna upp och se över saker och ting. Egentligen

skulle jag kanske behöva stanna upp och gå igenom vissa meningar ord för ord.”

Shelby tror inte att hon har utvecklat någon speciell teknik som skulle hjälpa henne att

lära sig franska. Men under samtalets gång kommer det fram att hon faktiskt har

utvecklat eller börjat använda en teknik här i Frankrike. Hon försöker nästan alltid att

vara uppmärksam när folk talar franska. Detta fungerar givetvis inte jämnt eftersom det

är tröttsamt att alltid behöva tänka på språkets former. Shelby tycker att det är en av de

saker hon upplever som mest jobbigt under sin vistelse i Frankrike, nämligen att

”hjärnan aldrig får vila”. Hon menar att man ständigt måste se saker ur språkets eller

den franska kulturens perspektiv och inte bara till budskapet. Men som allt annat går det

bättre vissa dagar och sämre andra dagar. Trots att Shelby inte tror att hon använder

någon speciell teknik för att lära sig franska gör hon det då hon bestämt sig för att vara

uppmärksam. Denna målsättning innebär att hon använder metakognitiva strategier.

Vad gäller den franska grammatiken tycker Shelby att det mesta är svårt, mycket på

grund av att en hel del är annorlunda än på hennes modersmål engelska. Hon märker att

när något påminner om den engelska grammatiken och hon på så sätt kan göra

kontrastiva jämförelser går det mycket lättare. Hon utövar således gärna en kognitiv

strategi eftersom hon vill jämföra de båda språken. Vidare tror Shelby att mycket är

svårt på grund av att hon inte är ett barn längre.

”Det kan bero på att vi nu är äldre och att vi alltid på något sätt försöker översätta

allt till vårt eget språk. Och de säger att man borde lära sig språk när man är

yngre eftersom man bara absorberar in saker då. För mig är det precis tvärtom,

jag försöker alltid hitta förklaringar till allt. Jag önskar att jag ibland kunde ta

saker som de är, då skulle nog grammatiken vara lite lättare eftersom mycket inte

går att förklara det bara är så…”
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Men det hon tycker är svårast är dock verbböjningar och huruvida prepositionen à eller

de följer verbet. Det hon ser som lättast inom den franska grammatiken är frågor dvs

frågeord och på vilka olika sätt man kan ställa en fråga. Hon tror att varför hon tycker

detta är lättast är att det är en del av språket hon praktiserar varje dag, nämligen att ställa

frågor. Vid inlärning av något nytt inom den franska grammatiken tycker Shelby att det

bästa sättet är att få både regler och exempel på franska. Hon menar att man då lättare

ser franska som ett ”eget språk”, hon tror att man måste lära sig att separera sitt

modersmål och målspråket för att inte blanda ihop olika regler.

Under föregående intervju kom Shelby in på att hon försöker tala engelska så lite som

möjligt dvs inte använda sig av kompensationsstrategier. Hon försöker fortfarande att

inte tala engelska i stor utsträckning men det händer ibland då hon t ex inte finner det

rätta ordet vid en diskussion. Hon tror dock att det ibland kan vara en nackdel att många

studenter kan engelska då det blir för lätt att gå över till engelska när hon inte kan något

på franska. Shelby medger att det faktiskt skulle vara bättre för henne att umgås med

sydeuroperna istället för nordeuroperna eftersom de oftast inte behärskar engelska lika

bra. Men när hon inte kan ett ord försöker hon dock att gå runt problemet genom att

förklara det hon menar med andra ord.

Shelby deltar ofta under lektioner, hon tycker att det är viktigt att delta för att lättare

kunna hänga med i undervisningen. Dessutom medger hon att lärarna generellt

uppmärksammar de studenter som deltar i klassrummet. Hon anser att det egentligen

inte är så konstigt eftersom läraren på så sätt lättare kommer ihåg namn och utseende på

dessa studenter. Shelby har däremot noterat att det i Frankrike är mycket svårare att

delta i undervisningen för studenterna. Hon menar att de franska lärarna verkar älska att

höra sina egna röster. När Shelby jämför den amerikanska och den franska

undervisningen föredrar hon den amerikanska. Hon berättar att i USA brukar lärarna

föreläsa ett tag och därefter fråga efter studenternas åsikter eller kommentarer. Men i

Frankrike händer det ofta att lärarna ställer frågor som de därefter själva svarar på.

Shelby anser att man lär sig mer om man får engagera sig och delta under lektionerna.

Hon påpekar dock att hon har talat både med svenska och tyska utbytesstudenter

angående detta och de hävdar att deras universitetsundervisning inte riktigt stämmer

överens med den franska. Vi diskuterar då olikheter vad gäller syn på undervisning

mellan de nordeuropeiska och sydeuropeiska länderna De nordeuropeiska länderna har
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mer och mer gått över till en holistisk och analytisk undervisning, dvs det Shelby

beskriver som det amerikanska undervisningssättet. Medan de sydeuropeiska

undervisningssättet starkt håller fast vid en mycket lärarstyrd undervisning.

Vidare berättar Shelby hur hon iakttagit det franska inlärningssättet då sedan en tid

tillbaka har gett privatlektioner i engelska till en sjuårig franska flicka. Hon berättar att

hon bla noterat hur flickans målarböcker är konstruerade. De är uppbyggda genom

tvåsidesuppslag där ena sidan har en färglagd figur och sidan bredvid har likadan figur

men den är inte färglagd. Det är således meningen att barnen ska färglägga figur

nummer två enligt figur nummer etts mönster. Under ett tillfälle försökte Shelby få

flickan att färglägga en figur blått då den färglagda figuren var röd, men flickan hade

svarat att man inte kunde göra så för det var fel. Detta anser Shelby är helt horribelt, hon

kan inte förstå att man redan från tidig ålder börjar motarbeta barnets förmåga att

använda fantasin. Hon drar en direkt parallell till det hon sett och upplevt med den

franska undervisningen, där allt går ut på att repetera det läraren säger och

utantillsinlärning utan någon ifrågesättning. Shelby anser att de saknar en analytisk

undervisning, där man lär sig genom ifrågasätta och genom att själv ta reda på saker.

Jag undrar om hon således ändrat sin åsikt angående den franska

grammatikundervisningen då hon under föregående intervju ansåg att hon var nöjd med

den. Hon påpekar då att hon fortfarande är nöjd med den, eftersom där handlar det mer

om en utantillsinlärning och fakta som man inte kan ifrågasätta så mycket. Det hon inte

är lika nöjd med är ekonomiundervisningen.

Korrigering är något Shelby ser som en nödvändighet för att utveckla sin franska. Hon

påstår att hon till och med kan bli irriterad på de som envisas med att inte rätta henne.

Shelby föredrar dock att få avsluta sin mening när hon talar innan någon påbörjar en

korrigering. Vid tillfällen då hon gör fel som leder till att andra inte förstår, dvs fel som

påverkar betydelsen, har hon inget emot att bli rättad direkt. Men i stort tycker hon att

budskapet ändå måste gå före felsägningarna.

Shelby har många gånger känt sig både frustrerad och nedstämd vid inlärandet av det

franska språket. Hon ger ett exempel under intervjun när hon berättar att hon efter

grammatiklektionerna allt oftare känner att hon inte kommer någonstans i sin inlärning,

då det alltid finns nya saker som hon inte behärskar. Hon anser att hennes stora problem



30

är att hon inte kan konsten med att sålla bort vissa saker utan hon vill kunna allt. Men

hon inser att det inte är möjligt att lära sig alla regler och dessutom komma ihåg alla

undantag. Shelby tror dock att man som språkinlärare alltid kommer att känna sig

frustrerad i vissa situationer, hur duktig man än blir på språket.

När Shelby kom till Frankrike kunde hon känna sig fånig då hon talade franska. Hon

hade egentligen aldrig talat franska förut eftersom franskundervisningen i USA mest

gick ut på att lära sig att skriva och översätta franska. Men hon har kommit över den

första blygheten och vågar nu tala franska även om hon vet att hon gör en massa fel.

Shelby anser att hon intalar sig själv att hon har rätt att göra fel då franska inte är hennes

modersmål.

Sammanfattningsvis kan man säga att Shelby enligt denna intervju främst använder

sociala, metakognitiva strategier. Hon använder även minnesstrategier och

kompensationsstrategier. De affektiva strategierna använder hon minst eftersom hon

känner frustration och otålighet vad gäller sin franskinlärning men hon gör inte något

konkret för att ändra detta.

3.2.4 Intervju 3

Shelby börjar denna intervju med att säga att hon tycker att det är roligt att studera

franska, särskilt då hon har märkt att hon har blivit mycket bättre sedan läsårets början.

Hon säger att hon inte har lika stora svårigheter att uttrycka sig på franska som förr.

Shelby menar att efter att ha spenderat sju månader i Frankrike, omgiven av franska

människor och den franska kulturen, har gjort att hon ibland inte ens tänker på att det är

ett främmande språk hon talar på. Hon påpekar dock att det fortfarande finns stora

luckor i hennes franska, det hon främst saknar är ett större ordförråd.

Shelby har både positiva och negativa tankar angående den franska undervisningen. De

lektioner de har haft i fransk grammatik tycker hon har gett henne väldigt mycket,

läraren har dock ett otroligt högt tempo. Men orkar man och lyckas hänga med på dessa

lektioner så kan man lära sig en hel del. Shelby tycker främst att denna lärare är bra på

grund av att hon är kunnig och dessutom kan konsten att förmedla den franska

grammatiken, vilket inte alltid är lätt.
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”Läraren är helt underbar, hon har alltid ett logiskt svar på ens frågor. Jag har

faktiskt aldrig hört henne säga att det inte finns någon förklaring till något. Det

brukar ju annars vara det vanliga vid språkundervisning, dvs man får nöja sig med

svaret ”det finns ingen förklaring till detta, det bara är så”. Jag avskyr det och

därför tycker jag att just FLE-lektionerna varit de bästa under detta år eftersom

jag , på grund av denna lärare, har lärt mig en massa.”

Däremot anser Shelby att de kurser hon haft i de ekonomiska ämnena inte har varit lika

givande som FLE-kursen. Föreläsningarna har för det mesta varit jobbiga, dels därför att

de inte får någon rast (märk väl att föreläsningarna ofta är tre timmar långa) och dels på

grund av att det endast är lärarna som pratar. Dessutom tycker Shelby att mycket av det

de går igenom handlar om den franska ekonomin, vilken i och för sig intresserar henne

men endast i stora drag inte på en detaljnivå som det ofta handlat om.

När det gäller Shelbys studiesätt så försöker hon fortfarande följa samma mönster som

tidigare, dvs att alltid försöka tala franska och även höra så mycket franska som möjligt.

Detta tyder således på att hon fortfarande använder sociala strategier. Vidare försöker

hon alltid göra sina franska grammatikläxor, eftersom hon vet att det annars är nästan

omöjligt att hänga med på lektionerna. Hon säger att hon missade att göra läxan en gång

under detta år och då var det alldeles för svårt att förstå det läraren gick igenom på

lektionen. Shelby använder fortfarande de kognitiva, de metakognintiva och

minnesstrategierna då hon noterar de ord och uttryck hon inte kan i sin anteckningsbok.

Shelby tror att hennes inlärningsstrategier har ändrats en del under detta år. Det hon

främst märkt är att hon inte studerar lika mycket nu som i början av året, hon gör endast

det som är nödvändigt inför lektionerna men därutöver studerar hon lite. Den största

förändring som har skett när det gäller hennes strategier är således kring hennes

kognitva strategier. Vidare påstår Shelby att hon under detta år har börjat använda gester

dvs kompensationsstrategier mer än förut, hon menar att detta har skett automatiskt då

fransmän gestikulerar mycket mer än amerikaner. Hennes metakognitiva och

minnesstrategier har även de minskat i användning eftersom hon inte noterar lika

mycket i sin anteckningsbok längre. Dessa förändringar kan bero på att hon nu känner

att hon klarar sig i det vardagliga livet med hjälp av den franska hon kan. Det känns
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alltså inte lika nödvändigt och motiverat längre att göra stora insatser för att bli bättre på

franska.

För att bli en bra språkinlärare tycker Shelby att man måste träna språket både teoretiskt

och praktiskt. Med detta menar hon att man bör studera språkets grammatik samtidigt

som man ska tala språket. Hon påpekar att många säger att det är viktigare att först lära

sig talspråket och att det är särskilt viktigt att vara tillsammans med infödda talare. Men

Shelby tror inte att det räcker, man måste även lära sig språkets grundläggande regler

och dess struktur för att senare behärska språkets skriftspråk.  Hon rekommenderar även

TV-tittande, hon ångrar precis som Anders att hon inte har införskaffat en TV eftersom

den skulle ha gett henne möjlighet att ständigt höra det franska språket.

3.2.5 SILL-enkät 2

Shelby använder fortfarande sig av inlärningsstrategier i samma utsträckning som vid första

testet eftersom hennes medelvärde även detta testtillfälle var 3,8. Dock hade det skett en del

förändringar angående hennes användande av inlärningsstrategier då hennes resultat för varje

strategi hade ändrats. Resultaten för de kognitiva strategierna, minnesstrategierna och

kompensationsstrategierna hade höjts. Däremot såg man en sänkning i användandet av de

metakognitiva, de affektiva och de sociala strategierna (appendix 5).

3.3 Sandra

3.3.1 Intervju 1

Sandra valde att läsa franska efter att ha rest runt i Frankrike med sina föräldrar, hon

tyckte om kulturen och blev intresserad att lära sig mer angående detta land. Hon tyckte

också att språket var vackert i jämförelse med de språk hon tidigare hade läst. Franskan

har enligt Sandra en melodisk rytm och detta gör att språket låter klingande. Men

Sandra tror att hon nu är mer motiverad än någonsin att lära sig franska eftersom hon

gärna vill behärska sin pojkväns språk och kunna kommunicera med hans släkt.

När Sandra berättar hur hon gör när hon studerar språk upptäcker vi att hon använder att

hon främst använder kognitiva och minnesstrategier. Hon studerar grammatiken och gör

egna ordlistor, hon använder liksom Shelby en anteckningsbok för att föra in ord och

uttryck hon inte förstår. Sandra läser även mycket böcker och tidningar, hon brukar



33

försöka att vara uppmärksam på de ord hon inte förstår och stryker därefter under dem.

Hon slår oftast upp orden direkt eller för hon in dem i sin anteckningsbok och använder

ett lexikon vid ett senare tillfälle.

Sandra betonar flera gånger under intervjun vikten av att tala franska i vardagliga

situationer, hon använder alltså även sociala strategier. Hon berättar hur svårt hon tyckte

att det var när hon började lära sig franska. Men nu när hon kommit över den första

blygheten pratar hon franska så ofta hon kan. Här i Lyon talar hon i stort sätt alltid

franska eftersom hon inte behärskar engelskan lika bra. De gånger det händer att hon

inte talar franska är när hon umgås med tysktalande personer då det kan kännas fånigt

att tala franska sinsemellan. Sandra använder även de sociala, kognitiva och

minnesstragierna under lektionstid, hon berättar att FLE-lektionerna mest går ut på att

diskutera och lyssna på andras redovisar eller lärarens genomgångar. Men hon tycker

inte att hon studerar dvs aktivt lär in saker i klassrummet.

”I skolan gör vi inte mycket övningar, utan de ska vi ha gjort hemma innan vi

kommer till lektionerna. Jag tycker att det är bra att vi istället koncentrerar oss på

att prata och höra det franska språket. Trots att vi går igenom texter och litteratur

tycker jag inte att man hinner läsa och samtidigt lära sig de nya sakerna. Jag

försöker att memorisera sådant jag ser som viktigt under lektionerna, men det är

inte alltid jag hinner med att anteckna eller att lyssna. Jag brukar istället gå

igenom sakerna en gång till när jag kommer hem för att vara säker på att jag

verkligen har förstått.”

För att uppnå en bra språkundervisning anser Sandra att man i början måste gå igenom

basen dvs grammatiken, språkets uppbyggnad och vokabulär. Men hon tycker att man

som lärare måste akta sig för att alltför länge enbart undervisa basen och det

traditionella skriftspråket. Sandra tycker att man inte ska vara rädd för att mycket tidigt

börja träna talspråket t ex genom redovisningar och små föredrag på målspråket. Hon

tycker att man i den tyska främmande språkundervisningen saknar detta, vilket leder till

att undervisningen inte blir levande. Läraren borde försöka få in det vardagliga språket i

undervisningen, genom att t ex berätta om landet, visa filmer och teateruppsättningar på

målspråket. Vidare anser hon att alldeles för många tyska språklärare inte har en

tillräckligt hög nivå i målspråket. De har glömt mycket av det de lärde sig en gång i
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tiden och de gör inte mycket för att vidareutbilda sig. Resultatet blir att de endast

behärskar det språk som står i läroböckerna, vilket Sandra tycker är trist då läroböckerna

oftast är gamla. Hon menar att man som lärare måste hålla sig à-jour med det språk som

talas i dag i målspråkslandet.

Sandra tror inte att det finns en bra metod för att lära sig ett språk. Detta är så

individuellt, det svåra är dock att hitta just sin metod. Hon menar att hon nu på

universitetsnivå har kommit underfund med hur hon ska studera ett språk Hon säger att

hon lär sig genom att söka ord i lexikon och då söker hon även de ord som tillhör

samma ordfamilj. Och när hon gör grammatikövningar försöker hon finna likheter

mellan franskan och andra språk hon kan. Här framkommer det att Sandra även

använder kompensationsstrategier eftersom hon har en förmåga att analysera och

jämföra franska med andra språk. Sandra menar att man dock måste arbeta hårt för att

komma till den nivå hon är på idag och man måste definitivt vara uppmärksam på sin

egen inlärning.

3.3.2 SILL-enkät 1

De inlärningsstrategier Sandra använder mest är kompensationsstrategier (4,5) och sociala

strategier (4,2). Minnesstrategier (3,7), kognitiva strategier (3,8) och metakognitiva strategier

(3,9) använder hon också en hel del. De affektiva strategierna var de inlärningsstrategier

Sandra fick lägst resultat på trots att värdet låg över medel. Sandras medelvärde för hela testet

var liksom Anders och Shelbys högt, nämligen 3,8 (appendix 5).

3.3.3 Intervju 2

I denna intervju framkommer det åter igen att Sandra använder metakognitiva och

sociala strategier. Hon har lätt för att analysera och finna en struktur i det franska

språket. Sandra organiserar även sin franskinlärning väldigt medvetet, t ex genom

anteckningsboken, stryker under ord vid läsning. Dessutom försöker hon aktivt skapa

tillfällen då hon endast talar franska tex  att hon bor ihop med Shelby och de talar endast

franska med varandra, hon försöker att undvika att umgås med tysktalande personer.

Att vara social och att vilja träffa nya människor tror Sandra är en fördel om man vill

lära sig ett nytt språk. Hon vet att hon lär sig mycket genom konversation och det är

också en del man vill uppnå när man lär sig ett nytt språk, dvs kunna kommunicera med
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folk från ett annat land. Hon säger att hon är både en visuell och auditativ inlärare.

Tyvärr har hon insett att hon inte är så språkbegåvad att hon kan lära sig ett språk endast

genom att höra det. Hon är medveten om att hon måste studera och nöta in regler och

ord för att kunna komma ihåg dem. Sandra är vad man kallar en analytisk inlärare, en

person som har behov av regler och färdiga strukturer. Hon nämner i intervjun att hon

tycker det är väldigt viktigt att få både regler och exempel vid undervisningen. Hon

anser dock att de lärare som undervisar på lägre nivåer bör förklara på modersmålet,

eftersom det då inte är lika lätt att det uppstår missförstånd. Men när det handlar om

studenter som redan behärskar språket någorlunda bra är det bättre att läraren förklarar

på målspråket. Hon tar upp en intressant tanke hon har angående detta:

” Jag är tveksam över den nya trenden i Tyskland och även här i Frankrike där

man på skolorna vill ha utländska lärare dvs lärare som har tex engelska som

modersmål. Jag tror att det inte alltid är bra att ha en utländsk lärare eftersom en

tysk lärare som t ex studerat franska som främmande språk vet av egna

erfarenheter vilka svårigheter just tyskar vid inlärning av det franska språket. Och

en tysk lärare kan även förklara på tyska om någon ej förstår, ja, det bästa skulle

egentligen vara om läraren var fullt tvåspråkig…”

Grammatiken har enligt Sandra blivit mycket lättare att lära sig sedan hon träffade sin

franska pojkvän, hon menar att nu kan hon alltid fråga honom om hon inte förstår något.

Dessutom pratar hon mer franska nu än förut vilket gör att mycket faller på plats på ett

naturligt sätt, ofta hör hon vad som låter rätt. Det hon ser som svårast inom den franska

grammatiken är när man ska använda de olika tempusen. I tal går det oftast bra men

eftersom det franska skriftspråket skiljer sig en hel del från talspråket tycker hon att

detta är betydligt svårare i skrift. Verbböjningar och uttal är det hon tycker är lättast att

lära sig.

Sandra använder kompensationsstrategier när hon inte kan ett ord hon vill säga, men

löser problemet beroende på situationen. Hon försöker oftast göra sig förstådd genom

att använda sig av synonymer eller genom att förklara ordet. Hon berättar att hon ofta

använder ordet ”truc” (sak, grej) när hon inte kan ett ord, det brukar fungera som en

länk för att kunna fortsätta samtalet. Sandra menar att det alltid brukar finnas någon som

förstår vad man syftar på och då fylla i med det rätta ordet. Vidare försöker hon med ett
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lån från tyskan eller engelskan om hon är i ett sällskap där de behärskar andra språk..

Sandra tror att hon använder ordboken mer vid skrivtillfällen och när hon studerar

franska.

Sandra anser att FLE-lektionerna är de viktigaste lektionerna under hennes utbytesår

eftersom skälet till att hon åkte hit var att förbättra sin franska. De andra kurserna är

mindre viktiga därför att det kan hon lära sig när hon kommer hem till Tyskland, både

snabbare och bättre. Hon försöker därför delta så mycket som möjligt under FLE-

lektionerna, hon lyssnar intensivt och antecknar det hon tycker är intressant. Hennes

sociala, kognitiva och metakognitiva strategier används således flitigt under dessa

lektioner. Men liksom Anders och Shelby tycker Sandra att det är väldigt svårt att delta

vid de föreläsningar och seminarium de har i de andra kurserna.

Att läraren frågar henne något under lektionstid ser hon som positivt, hon anser att det

är bra då man som student får delta min sina åsikter. Hon tycker däremot att det enbart

är tråkigt om läraren frågar faktafrågor särskilt nu på universitetet där hon anser att

undervisningen borde gå in på djupare saker. Sandra påpekar även vikten av klimatet i

klassrummet, är det inte ett öppet och positivt klimat tycker hon inte att det känns roligt

om läraren frågar henne något. Vill hon däremot fråga något under lektionstid vänder

hon sig helst till en annan student, att fråga läraren i Frankrike tycker hon känns fel.

Dels då hon har märkt att nästan inga franska studenter frågar läraren då de ej förstår,

dels för att det i hennes fall ofta handlar om språkliga frågor och då tycker hon att hon

tar upp onödig tid. Sandra ber ofta de franska studenterna om hjälp under någon rast

eller kopierar hon deras anteckningar. Hon medger att hon även struntar i ord som hon

inte anser vara viktiga eller när hon inte hinner fråga efter en förklaring. Hennes

strategier då hon vill ha information vid samtalssituationer är sociala, kognitiva och

kompenserande.

Sandra tycker att korrigering är bra för språkinlärningen men det är situationsbundet i

fråga om hur hon vill bli korrigerad. Hon vill oftast att man korrigerar henne direkt men

handlar det om uttryck som tar lång tid att förklara anser hon att personen kan vänta tills

hon har talat färdigt. Hon tycker även att det är onödigt att korrigera småfel så länge

personen märker att det inte är återkommande fel. När Sandra blir korrigerad upprepar

hon den rätta formen högt för att få bekräftelse av den som har rättat att hon uppfattat
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och uttalar ordet rätt. Kommer hon ihåg ordet när hon kommer hem skriver hon upp det

i sin anteckningsbok. Hon rättar själv väldigt sällan folk på franska om det inte är grova

fel eftersom hon vet att de med tiden lär sig att inte göra dessa fel.

Sandra tror att alla språkinlärare går igenom en period då man känner sig missmodig

över hur svårt det är att lära sig detta nya språk. Med när denna känsla går över har man

enligt Sandra gått igenom den värsta perioden i sin språkutveckling. Sandra anser att

man dock måste ha klara mål med sin språkinlärning för att känna sig motiverad till att

lägga ned tid på det t ex en resa till målspråkslandet, vänner som talar detta språk. Dessa

mål saknar man oftast när man börjar studera ett främmande språk och då blir det bara

ett språk på skolschemat som man inte ser någon nytta med att kunna. Hon känner även

igen sig i att man ibland kan känna sig lustig och dum när man talar ett främmande

språk. Hon berättar om den första tiden i Paris när hon var au-pair och även gick på

språkskola.

”I början känner man sig ofta dum när man pratar eftersom man har ett konstigt

uttal och man kan inte förklara det man vill säga. Man pratar med både händer,

fötter och ögon… Man utgår alltid ifrån att människor inte förstår vad man säger.

Jag pekade t ex alltid på det jag ville köpa för att ge försäljaren ytterligare en

chans att förstå vad jag sade. Ville jag köpa en baguette så pekade jag på den

samtidigt som jag sade ”un baguette, s’il vous plaît!”. På lektionerna förstod

läraren inte oss studenter ibland, men vi förstod alltid varandra eftersom vi talade

samma konstiga halvfranska”.

Sandra berättar här hur hon då använde kompensationsstrategier i större utsträckning än

vad hon behöver nu. Samtidigt ger hon oss en bild av ett slags interimspråk som de

utländska studenterna talade och som för den infödde läraren kunde vara svårt att förstå.

3.3.4 Intervju 3

Detta år har inte inneburit en enorm utveckling av hennes franskkunskaper i jämförelse

med de sex månaderna hon spenderade i Paris för tre år sedan. Sandra säger att hon nu

har svårare att hitta samma motivation till att studera som tidigare. Hon tycker att man

då ständigt kände att man utvecklades i språket medan den utvecklingen som sker nu

inte är lika märkbar. För att hantera den bristande motivationen försöker Sandra göra

sådant hon tycker är roligt, vilket tyder på att hon nu använder de affektiva strategierna i
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större utsträckning. Hon går ofta på bio, läser böcker och tidningar som intresserar

henne inte bara skönlitteratur och hon pratar ofta med sina vänner. Utöver de affektiva

strategierna tror Sandra inte att hennes strategier har ändrats nämnvärt, vilket stämmer

hon verkar fortfarande lära sig franska genom att främst vara social och därefter studera

på ett traditionellt sätt (kognitva och minnesstrategier).

Sandra anser att den franska undervisningen är alldeles för lärarstyrd och auktoritär, hon

tycker att dessutom att man ägnar för mycket tid till utantillsinlärning.

”Jag har svårt att förstå syftet med att man som student ska sitta tre timmar och

anteckna det läraren föreläser om, och sedan kunna detta till tentorna. Varför inte

ge oss ett kompendium med de grundläggande sakerna? Då skulle man kunna läsa

igenom det inför lektionerna och på så sätt skulle man kunna diskutera det

studenterna inte har förstått. Alltså, detta gäller den undervisningen jag har haft i

kommunikation och media. FLE-undervisningen har varit lite bättre, där har man

fått mer tid till att fråga om det man inte har förstått. Och det märks att den

läraren bygger sin undervisning på att vi ska lära oss något och förstå det hon går

igenom. Men de andra lärarna verkar gå till lektionerna och säga det de har att

säga, de bryr sig inte så mycket om vad vi egentligen lär oss…”

Sandra har mest använt kognitiva, sociala samt minnesstrategier för att utveckla sin

franska, hon tror inte att hon har ändrat sitt sätt att studera under detta år. Hon tycker att

hon har kommit underfund med det sätt som passar henne bäst dvs göra ordlistor, läsa,

skriva och tala franska. Sandra står fast vid att tala franska är viktigt, hon anser

nämligen det är först när man börjar använda nya ord i tal som man verkligen lärt sig

dem.

På frågan om hur man ska göra för att bli en bra språkinlärare svarar Sandra att man

måste börja med att bygga upp ett ordförråd. Hon menar att man inte kan uttrycka en

fras så länge man inte kan de vanligaste substantiven och verben. Därefter måste man

läsa och skriva, ofta hellre än mycket, för att vänja sig vid språkets struktur. Som hon

nämnt tidigare tror hon att träning av talet är bland det viktigaste, att känna att man kan

kommunicera med andra är ändå det slutliga målet. Vidare anser Sandra att som vid all

inlärning är det viktigt att man stannar upp och reflekterar över sin egen inlärning dvs
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tänka över vad och hur man lär sig. Hon betonar således en kombination av kognitiva,

sociala, metakognitiva och minnesstrategier.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att Sandra inte har ändrat sitt inlärningssätt eller

sina studievanor under detta år. Hon har istället fortsatt att använda sig av de metoder och

inlärningsstrategier hon tidigare utvecklat. De affektiva strategierna har dock börjat spela en

större roll i hennes inlärning, vilket säkerligen kommer att gagna hennes motivation. Hon

påpekar ett flertal gånger under denna intervju att hon vill fortsätta att höja sin språknivå

eftersom hennes mål är att senare ha ett yrke där franskan ingår.

3.3.5 SILL-enkät 2

Man kunde vid detta testtillfälle se både positiva och negativa förändringar av Sandras

inlärningsstrategier. Den största förändringen hade skett i hennes användning av

minnestrategier där hennes resultat hade sänkts till 3,1 från 3,7.  Andra strategier som Sandra

vid detta test använder mer sällan är de affektiva strategierna (2,3). Däremot hade hon nu

börjat använda de kognitiva (4,1), de metakognitiva (4,3) och de sociala (4,5) strategierna i

större utsträckning. Hennes kompenserande strategier förblev oföränderliga men hennes

medelvärde för hela testet höjdes från 3,8 till 3,9 (appendix 5).

3.4 Kommentarer till resultatet

3.4.1 Anders

Anders är en målmedveten språkinlärare som till största del lär sig ett språk genom att

kommunicera med andra människor. Vidare är han en kommunikativ inlärare dvs han lär sig

lättast genom att uppmärksamma och lyssna på det nya språket i vardagliga situationer. Dock

ser man att Anders oftare använde de sociala strategierna i början av utbytesår, vilket kan bero

på att han då var mer motiverad till att lära sig franska och ta kontakt med nya människor.

Vad beträffar sill-testerna hade Anders högt medelvärde vid båda tillfällena trots att resultatet

sänktes vid andra tillfället. Hans kognitiva strategier sjönk en hel del vid andra testtillfället

och han nämner även vid sista intervjun att han inte studerar lika mycket som i början. Detta

kan bero på det i slutet inte kändes lika nödvändigt att studera för att lära sig franska. Hans

språkliga nivå har höjts och han kan nu läsa och samtala med folk utan att han behöver

anstränga sig. Anders främsta problem vid språkinlärning är att han trots att han känner till

sina brister inte ofta gör något för att förbättra sina strategier. Han har t ex under hela
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utbytesåret sagt att den franska grammatiken är något han borde ägna mer tid åt men detta

skedde aldrig. Han använder de kompenserande strategierna mer sällan i slutet av sin vistelse i

Frankrike eftersom han mer sällan talar engelska för att göra sig förstådd. Anders fäster stor

vikt vid utlandstudier när det gäller språkinlärning, han tror att det är det bästa sättet att lära

sig ett språk på. Enligt Anders saknar den franska undervisningen individualisering, han anser

även att den inte var tillräckligt levande och praktiskt inriktad.

3.4.2 Shelby

Shelby är en mycket organiserad och ambitiös språkinlärare som tar alla tillfällen i akt för att

lära sig franska. I stort använder hon inlärningsstrategier väldigt aktivt och effektivt och de

sociala, kognitiva och de kompenserande strategierna använder hon främst. Shelby ger också

ett intryck av att ha ett metakognitivt tänkande, hon ser planering och organisering av sin

språkinlärning som nödvändigt för att fortsätta att utvecklas. Vidare kan man säga att det

under intervjuerna framkommer att hon är positiv till sin inlärning, vilket däremot inte visar

sig i resultaten av de affektiva strategierna vid sill-testerna. Hon påstår att hon inte brukar ha

svårigheter att hantera motgångar i sin språkinlärning. En förändring av hennes inlärningssätt

har skett under detta läsår eftersom hon nu lär sig genom att förstå och analysera i jämförelse

med det memoriserande inlärningssätt hon tidigare använde sig av. Under sista delen av

hennes utbytesår tycker hon att hon använder de kognitiva strategierna mer sällan än tidigare,

men enligt andra sill-testet har dessa strategier tvärtom höjts. Man kan även se

motsägelsefulla resultat angående de metakognitiva strategierna och minnesstrategierna.

Shelby påstod vid den sista intervjun att dessa strategier hade sänkts men även där visade det

andra sill-testet en ökad användning. Detta kan bero på att Shelby under ett senare skeende

inte ser och känner av de ansträngningar hon fortfarande gör för att vidareutveckla sin

franska. För att lära sig ett språk tycker Shelby att man både ska träna den teoretiska och den

praktiska biten, hon betonar även vikten av att studera kontinuerligt och att vara disciplinerad.

Shelby är mycket nöjd med den språkundervisning hon har fått i Frankrike, men däremot

anser hon att den franska undervisningen övergripande till stor del går ut på utantillsinlärning.

3.4.3 Sandra

De metakognitiva strategierna är de som främst karaktäriserar Sandras språkinlärning, hon är

en mycket medveten språkinlärare som ständigt utvärderar och förbättrar sina strategier. En

anledning till hennes mycket strukturerade inlärning kan vara att hon är starkt motiverad till
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att lära sig franska på grund av hennes franska pojkvän. Vidare lär sig Sandra franska genom

att använda de sociala och kognitiva strategierna. Hon både lyssnar, talar, skriver och läser

franska aktivt för att höja sin språknivå. Liksom de andra informanterna var Sandras

medelvärde högt vid båda testtillfällena vilket innebär att hon använder alla

inlärningsstrategier i vid utsträckning. Det skedde inte någon större förändring i användandet

av Sandras strategier, hon fortsatte istället använda de hon tidigare har använt sig av. I och

med att Sandra har kommit långt i sin utbildning och redan har hittat det inlärningssätt som

passar henne bäst ser hon antagligen inte någon anledning till att förändra sina strategier.

Sandra tycker att den franska undervisningen är alldeles för lärarstyrd och auktoritär,

studenten får enligt henne för lite utrymme och lär sig på det sättet sämre. Vidare är hon en

analytisk inlärare som anser att det är viktigt att få både regler och exempel.

Avslutande diskussion

Resultatet i min studie visar att dessa tre studenter använde sig av olika inlärningsstrategier i

stor utsträckning. De är alla vana studenter som har kommit långt i sina inlärningsprocesser.

De är alla överens om att man måste hitta sin egen metod för inlärning och att det tar tid till

att bli en bra språkinlärare. I och med att den svenska skolan alltmer inriktar sig på en

individualiserad undervisning krävs det också att eleverna kan lära sig på egen hand. Här kan

läraren enligt min åsikt hjälpa eleven att utveckla sina inlärningsstrategier för att den på bästa

möjliga sätt ska utveckla sin egen inlärningsmetod. Detta är något vi redan har börjat se i de

svenska skolorna då läraren alltmer utvecklas till att vara en mentor än den traditionella

läraren som ska lära ut. Jag anser att läraren bör uppmärksamma elevernas inlärningsstrategier

för att de tillsammans ska kunna skapa en effektiv och bra undervisning. En undervisning är

ju inte endast något som läraren styr utan den är ständigt en dialog mellan lärare och elever.

Dagens lärare borde därför ibland stanna upp och tänka efter vad de egentligen lär deras

elever, lär de endast ut kunskaper eller lär de eleverna att lära sig själva. Med andra ord vill vi

att våra elever ska bli självständiga individer som själva behärskar inlärningsprocessen måste

vi ta hänsyn till deras inlärningssätt.

För att vi ska skapa ett bra inlärningsklimat i klassrummet krävs det inte bara att läraren

utvärderingstillfällen där eleverna får tid till att tänka igenom sin egen

språkinlärningsprocess. Att lära sig att fundera över sitt eget sätt att lära sig nya saker

kan många gånger vara minst lika viktigt som resultatet av inlärningen. Både lärare och

elever bör således förstå att språkinlärning inte är ett totalt okänt fenomen utan försöka
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sätta sig i inlärningsprocessen. Givetvis kan man inte exakt förstå hur inlärning går till,

det kommer tvärtom alltid att finnas gråa zoner på den här fronten. Men ju mer vi vet

angående våra inlärningsstrategier desto lättare blir det att kontrollera och följa vår

språkutveckling.
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Intervju 1Intervju 1

Name:
Sex:
Nationality:
Age:

Languages:
(how many years have you studied this language? How many hours per week?)

University studies:
(what do you study and what year are you in?)

1. Why did you choose to study French?
 

2. How do you think that you are studying languages in general?
 
3. How do you think that you do when you are studying French, both outside and

inside the classroom?
 

4. Do you practise French outside the classroom?
 

5. Were languages one of your favorite subjects in school?
 
6. How do you think a good language teaching should be?
 
7. How should one study languages to get the best results?

Detta frågeformulär är utformat av Fatima Messili.
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Intervju 2Intervju 2

1. Do you think you have any special abilities which help you in learning French? If
so, what are they? Do you think you lack certain abilities which would help you
be a better learner of French? In other words, what abilities do you wish you had?
 

2. Have you developed any special techniques which help you learn French?
 

3. What grammatical parts of French are most difficult for you? Which parts are
easiest?

 

4. Do you have any idea why this/these parts of French are easy or difficult for you?
 

5. When you learn new grammar points, would you like to be given a rule in
French, in your native language or no rule at all (just examples)?

 

6. When the teacher introduces a new word, do you learn better when you see it
written down or when you hear it?

 

7. When the teacher introduces a new word, would you prefer a translation of
the word into your native language or an explanation of the meaning in
French?

 
8. In speaking, if you don’t know a word or expression in French, do you find

other words in French to express your idea, say the word in your language,
look up the word in the dictionary, or just forget about trying to express your
idea? In writing…?

 
9. Do you participate often in class? Why or why not? Do you mind being

called upon by the teacher when you don’t have your hand up? Do you like to
be able to call out answers without raising your hand? Does it bother you if
other students call out without raising their hands? Do you feel that the
teacher calls on you often enough or would you like to be called upon more
often?

 
10. When you don’t understand something in the class, what are you more likely

to do?
 a) Ask the teacher for help or clarification b) Ask for another student to help
c) Try to find help from a textbook or dictionary d) Not to worry about the
problem at all.

 
11. Do you mind being corrected? Are there certain circumstances when you prefer

not to have your French corrected?
 

12. When you make a mistake, do you prefer to be interrupted right away or would
you rather finish your response?

 

13. What do you do when you are corrected? (Do you repeat the correction?)
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14. Do you correct other students when they make errors? Do you do it silently or
aloud?

 
15. Many languages learners feel very negative about their learning experiences.

They say they feel a) discouraged b) frustrated c) impatient d) confused by the
difficulties of the language learning task. Have you experienced any of those
feelings?

 
16. Other language learners say that the new language feels e) funny or crazy to

them and that they feel f) ridiculous expressing themselves in the language. Do
you ever feel this way about French?

 

17. Some people feel very g) shy h) helpless when they actually use the language. Is
this experience familiar to you when you use French?

 

18. If you had some of these feelings in the past, but no longer have them, what did
you do to overcome these feelings?

Detta frågeformulär är utformat av Roberta
G. Abraham & Roberta J. Vann (Students’
Insights into the Language Learning
Process, 1987)
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 Intervju 3 Intervju 3

1. Do you think this year has been good for your French learning?
 

2. How do you consider the French teaching? If you are not satisfied with it, why?
 

3. How have you been studying French, both inside and outside the classroom?
 
4. In learning French, which strategies do you use?
 
5. Do you think these strategies have changed during your time in France?
 
6. How do you think one should do to become a good language learner?

Detta frågformulär är utformat av Fatima Messili.
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